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2. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Czego szukacie? (...) Gdzie mieszkasz? 
Chodźcie, zobaczycie”.
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Jan Chrzciciel i dwaj jego uczniowie ujrzeli przechodzącego
 Jezusa. Po uważnym przyjrzeniu się przechodzącemu Jan stwierdził:

„Oto Baranek Boży”. Uczniowie opuszczają Jana i idą za Jezusem.
Idą w milczeniu. Pierwsze słowa padają z ust Jezusa: „Czego szukacie?”.
Zawiązuje się ciekawy dialog. „Rabbi - Nauczycielu - gdzie mieszkasz?”
„Chodźcie, zobaczycie”. Słowa klucze - czego szukacie, chodźcie.
Szukać „czegoś”, nie znaczy szukać „kogoś”. Szli za Jezusem, mieli

 „kogoś”. „Czegoś” znaleźli pozostając u Niego. Czy my również
 chcemy spotkać się z Jezusem? Czy my, jak ewangeliczni uczniowie,

pójdziemy za Nauczycielem? Oni poszli i „zobaczyli, gdzie mieszka
i w tym dniu pozostali u Niego”. Domyślamy się, że była to pierwsza
nauka, której pilnie wysłuchali, o czym świadczą słowa Andrzeja: 
„Znaleźliśmy Mesjasza”. My wiemy, gdzie mieszka Jezus ukryty pod

 postacią Chleba. Idziemy do Niego, słuchamy Jego nauki, rozważamy
słowa słuchanej Ewangelii. Jaki wpływ na nasze życie wywierają 

te słowa? Jezus chce się z nami spotykać. Zaprasza nas do siebie. Nie przymusza, ale tylko zaprasza. Słuchaj 
i rozważaj. Chcesz uczynić swoje życie lepszym? Realizuj w życiu to, o czym usłyszałeś od Jezusa. Nie przymu-
sza nas, bo mamy wolną wolę. Nasz wybór musi być świadomy i dobrowolny. Panie Jezu, chcę spotykać się 
z Tobą, moim Nauczycielem. Spotkać się tu na ziemi, a w życiu wiecznym być tylko z Tobą. Adam Żak

EWANGELIA: J 1, 35-42
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NAJPIĘKNIEJSZA ADORACJA

„Niech dziadkowie nigdy z żad-
nego powodu nie będą wyłączeni 
z rodziny. Są skarbem, którego nie
możemy odebrać nowym pokole-
niom, zwłaszcza ich świadectwa wiary”
/Papież Benedykt XVI/.

Niewiele jest słów, które budzi-
łyby tak ciepłe skojarzenia jak „Babcia”
czy „Dziadek”. Mądrość i doświad-
czenie Babć oraz Dziadków są bez-
cennym darem przekazywanym 
kolejnym pokoleniom. Ich relacja 
z wnukami jest zupełnie wyjątkowa
i niepowtarzalna. W pewnym okresie
życia, to właśnie do nich zwracają 
się częściej i śmielej, niż do rodzi-
ców, czując gdzieś podświadomie,
że Dziadkowie nas bardziej zrozu-
mieją, wysłuchają, doradzą, nie będą
się czepiać. To Dziadkowie często 
dbają, aby najprostsze modlitwy nas
zachwyciły, zapadły nam w pamięć.
To oni pokazują nam piękno świata,
to oni dają poczucie bezpieczeństwa.  

21 i 22 stycznia świętujemy dni, 
o których nikt - dzieci i dorośli - nie
mogą zapomnieć. Dzień Babci roz-
powszechnił się w Polsce już pod
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Ktoś słusznie spostrzegł, że 
Dziadkowie są w tej sytuacji nieco 
poszkodowani, dlatego pod koniec
lat osiemdziesiątych, w kalendarzu 
świąt obok Dnia Babci pojawił się 
Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy i módlmy się w tych
dniach za naszych ukochanych Dziad-
ków, także za tych, którzy odeszli
do domu Pana. Niech będą obecni
w rodzinie we wspomnieniach, opo-
wieściach. Ilu z nas nosi ich imię!
To także dzięki nim przyszliśmy
przecież na ten świat! A ilu z nas
naprawdę urodziło się dzięki pomocy
i trosce Dziadków, kiedy byliśmy
pod sercem mamy! Trudno wyliczyć
dobro, którego dzięki nim doświad-
czyliśmy w naszym życiu.

MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W ZASIĘGU RĘKI

Jadwiga Kulik

MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W ZASIĘGU RĘKIMĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W ZASIĘGU RĘKI

Kochane Babcie 
i drodzy Dziadkowie! 

Żyjcie nam sto lat na ziemi, 
a na wieczność – tylko w Niebie!

Wnukowie, pamiętajcie: 
jeżeli nic Ci nie wychodzi 

– zadzwoń do swojej Babci, 
zadzwoń do swojego Dziadka! 
To prawie jak sms do Pana Boga! 
W odpowiedzi znajdziesz Miłość!

Przez cały Adwent w naszym 
kościele mogliśmy wpatrywać się 
w duży baner z napisem „Cud nad 
cudami”. Dzieci takie same plakaty,
choć w nieco zmniejszonym formacie,
zaniosły do domów jako roratnie
plansze. Tajemnica Eucharystii „za-
nurzona” w scenerii betlejemskiego
Żłóbka... 

Piękny obraz. Piękny zarówno 
w wymiarze estetycznym, jak i ducho-
wym. Przeznaczony dla najmłodszych,
a poruszył także serca dorosłych.

Co szczególnie przykuło moją
uwagę? Kiedy po raz pierwszy, z da-
leka, zobaczyłam adwentowy baner,
ogromne wrażenie zrobił na mnie 
głęboko teologiczny przekaz, wypo-
wiedziany tak, że z łatwością mogły 
go pojąć nawet kilkuletnie dzieci. 
Prawdziwy Pan Jezus – złożony na 
sianku i obecny w Eucharystii. Ten 

sam dwa tysiące lat temu i dzisiaj. 
Bardzo mądre i wartościowe prze-
słanie. 

Jednak szczegółem, który wywarł
na mnie największe wrażenie i z pew-
nością na długo zostanie w pamięci,
były oczy Matki Bożej. Tylko... aby
dostrzec ten subtelny akcent, po-
trzebowałam spojrzeć z bliska... 

Nie tylko w sensie dosłownym.
Być „blisko” - znaczy widzieć głębiej.
Przesłonięte pięknymi rzęsami, jakby
przymknięte, a zarazem kontemplujące
Jezusa, oczy Maryi, która „zachowy-
wała wszystkie te sprawy i rozważała
je w swoim sercu”. Niezwykła lekcja
Adoracji. Najpiękniejsze trwanie 
w ciszy przy Bogu... 

Rzadko dziś pozwalamy sobie na
chwile ciszy. Jeszcze rzadziej – na tego
typu chwile, spędzane w obecno-

ści Boga. Dlaczego tak się dzieje?
Pęd życia, wielość obowiązków,
zmęczenie, brak zgody na „marno-
wanie czasu”, nuda... Tysiące niby-
-argumentów. 

A może po prostu boimy się ciszy,
bo wtedy można dużo „usłyszeć”?
Jakby niewidoczny klucz otwierał
najtajniejsze zakamarki serca. A tego
nie lubimy... Nawet jeśli klucz trzyma
w ręku sam Bóg. A może właśnie 
dlatego, że Bóg? Boimy się, że zabie-
rze nam marzenia, naruszy „święty 
spokój”, zaprosi do podjęcia trudu. 

Czego uczy nas Maryja, kołysząca
sercem Słowo wśród ciszy betlejem-
skiej nocy? Z pewnością pragnie
Tobie i mnie powiedzieć: „Zobacz, 
ON nie jest Bogiem braku, lecz hoj-
ności. Nie zgodziłam się na Jego
plan w poczuciu, że może zniszczyć
moje marzenia. Jedyne, co zrobiłam,

dokończenie na 3 stronie

KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach na stronie mojapara� a24.pl!

W każdym konkursie zbieracie punkty Redakcji „Mojej Para� i”.
Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli i nazbieracie bardzo wiele punktów - otrzymacie nagrody.

Prosimy śledzić każdy numer Gazetki i stronę mojapara� a24.pl, by odebrać nagrodę.
Dzisiaj zastanówcie się, co daje nam wiara, modlitwa, przychodzenie do świątyni... Redakcja
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środa, 20 stycznia, godz. 1700

czwartek, 21 stycznia, godz. 1900

sobota, 23 stycznia, godz. 1000

środa, 27 stycznia, godz. 1700

czwartek, 28 stycznia, godz. 1900

sobota, 30 stycznia, godz. 1000

„KOLĘDOWE” MSZE ŚWIĘTE 
W INTENCJI:

O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DLA RODZIN NASZEJ PARAFII W 2021 ROKU

Gosia

ODCZYTAĆ BOŻY OBRAZ /1/
Wisi w prawie każdym kościele.

Obecny w wielu domach. Schowany
w kieszonkach etui, tuż obok dowodu
osobistego albo prawa jazdy. Obraz...
„podyktowany” św. Faustynie przez
Tego, Kogo przedstawia. 

Pewnie kojarzymy go świetnie, 
ale czy próbujemy zgłębić to, co
naprawdę przekazuje? Czy „przeglą-
damy się” w nim? Czy pozwalamy, 
by stał się jakby pieczęcią odbitą 
w naszych sercach? 

Spróbujmy wspólnie „odczytać”
obraz Jezusa Miłosiernego, zgłębić 
jego treść i odnieść ją do samych
siebie. Krok po kroku. Fragment po 
fragmencie...

Dziś spójrzmy na wizerunek Króla
Miłosierdzia, podkreślając przekaz, 
na który zwrócił uwagę sam Chrystus. 

Kiedy Siostra Faustyna zobaczyła
dzieło, stworzone przez malarza,
rozpłakała się, mówiąc do Pana 
Jezusa: „Któż Cię wymaluje tak pięk-
nym, jak jesteś?”. Okazało się jednak,
że „nie w piękności farby ani pędzla”
tkwi wielkość tego obrazu. Nie jest 
sprawą najistotniejszą, czy Chrystus
ma takie lub inne rysy albo na ile
doskonale dany artysta potra�  przed-
stawić postać. Najważniejsze - to
wierność zamysłowi głównego Autora
i zarazem Tego, Kogo wizerunek
przedstawia. Najważniejsze jest świa-
dectwo o Miłosiernym. 

W jaki sposób możemy odnieść
ten przekaz do siebie? 

Drogi Czytelniku... Każdy z nas jest

obrazem Boga. Jedynym w swoim 
rodzaju, wyjątkowym i niepowta-
rzalnym. Ten, Który powołał Ciebie 
i mnie do istnienia, wraz z życiem
dał nam jakby „duchowy kod gene-
tyczny”. Niezależnie od tego, jak
widzą Cię inni, bądź wierny Boże-
mu zamysłowi wobec Twojego „ja”. 

Może zastanawiasz się, dlaczego 
w domu jesteś odbierany inaczej, 
w pracy inaczej, a wśród znajomych
jeszcze w inny sposób. To nie musi 
oznaczać Twojej hipokryzji (choć 
czasem tak się zdarza). Może ludzie
„malują” Twój obraz, zwracając uwagę
na różne sprawy? A może też niektó-
rzy nie potra� ą spojrzeć na człowieka
wieloaspektowo? Najważniejsze, żebyś
Ty sam pozostał prawdziwy i otwarty
na wzrost zasianego przez Boga
ziarna. 

Nie próbuj grać w życiu kogoś, 
kim nie jesteś. Nie zakładaj czyjegoś
stroju. Czym innym jest czerpanie
z kogoś przykładu, a czym innym 
ubieranie się w pozory. Sam w sobie
stanowisz wielką wartość, bo... Bóg
stworzył Cię w najdoskonalszy 
z możliwych sposobów. 

Chyba najbardziej charaktery-
stycznym symbolem dzisiejszych
czasów jest maska. Jeżeli nawet
dla bezpieczeństwa nosimy ją na 
twarzy, to nigdy nie nakładajmy
jej na serce. Czasem obawiamy się
zranień, które mogą zadać ludzie,
ale nie bójmy się stanąć w prawdzie
– przed Bogiem i przed samym sobą. 

ms

CO WIDZISZ 
ZAMKNIĘTYMI 
OCZAMI?

„Z jaką czułością i czystością 
Maryja patrzy na Komunię świętą...” 

To już przerabialiśmy w grudniu -
słyszeliśmy w Adwencie, z ust ka-
znodziei zachwyconego roratnią
dekoracją dla dzieci, zaprojektowaną
przez „Małego Gościa Niedzielne-
go”. Padły nawet słowa, że na 
plakacie widać Maryjne rzęsy.

Wszystko się prawie zgadza. Tyle
tylko, że najnowsze - styczniowe 
- badania na plebanii przy Młodzia-
nowskiej, zmierzają ku udowodnieniu
hipotezy, że Maryja na rzeczonej
dekoracji oczy ma jednak zamknięte... 

Co nie zmienia faktu, że wtedy 
też widzi „z czułością i czystością”.

Maryja ZAWSZE widziała Jezusa.
Nawet przed Zwiastowaniem. Była
zanurzona w Bożym Słowie i dla-
tego została wybrana przed wiekami,
dlatego Gabriel przyszedł właśnie
do Niej.

Z czułością i czystością ZAWSZE
patrzyła na Boga w swoim sercu.
Dlatego TAK zatroszczyła się o na-
szego Zbawiciela jako Chłopczyka,
Młodzieńca i Mężczyznę.

A Ty co widzisz, gdy zamykasz
oczy? Gdy masz chwilę na totalny
odpoczynek...

Czy dziękujesz wtedy Bogu za 
Jego miłość i za wszystko co Ci daje?
Czy jednak egoistycznie cieszysz się,
że masz czas w końcu tylko dla 
siebie i niech nikt - nawet Pan - nie 
próbuje go zmącić.

To co dzieje się w Twoim sercu -
tylko to możesz dać temu światu. 

cb

to zaufałam, że dla Boga naprawdę
nie ma nic niemożliwego. Zatrzymaj
się na chwilę i podczas Adoracji
wspomnij drogę, naznaczoną obec-
nością mojego Syna. Od cichego
Nazaretu, przez ubogie Betlejem,
bolesną Golgotę, radosny pusty Grób,
aż po każde czekające na człowie-
ka Tabernakulum. I nie bój się ciszy,
otwierającej serce. Pośród niej mogą
zacząć kiełkować rzeczy po ludzku 
niemożliwe”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na godz. 1600 zapraszamy wszystkie dzieci – a szczególnie te,

które uczestniczyły w Roratach – na wspólne kolędowanie. 
Prosimy zabrać swoją planszę „Cud nad cudami”.

2. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. Jutro pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie ob� ty 

owoc” rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4. W grudniu Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Jubileuszowy na cześć

św. Józefa, dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym 
Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. 
Rok ten zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Z tej racji 19. dnia każdego 
miesiąca zapraszamy w naszej para� i św. Józefa na Nabożeństwo do
św. Józefa. We wtorek, 19 stycznia, będzie ono odprawione o godz. 1720.

5. We wtorek jest dzień imienin Księdza Biskupa Seniora Henryka Tomasika.
Podczas Mszy świętej w katedrze o godz. 1800 będziemy dziękowali 
za 11 lat jego posługi jako Ordynariusza naszej diecezji.

6. Z racji epidemii, nie ma odwiedzin duszpasterskich w domach naszych 
Para� an. Zapraszamy wszystkich na dodatkowe Msze święte w intencji:

17 stycznia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Mariana, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 3, 3b-10. 19
PSALM 40, 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
2. czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
EWANGELIA: J 1, 35-42

18 stycznia 2021r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 5, 1-10
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

19 stycznia 2021r. – WTOREK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 6, 10-20
PSALM 111, 1b-2. 4-5. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

20 stycznia 2021r. - ŚRODA
Imieniny: Fabiana, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 7, 1-3. 15-17
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

21 stycznia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 7, 25 – 8, 6
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

22 stycznia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 8, 6-13
PSALM 85, 8 i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mk 3, 13-19

23 stycznia 2021r. – SOBOTA
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 9, 1-3. 11-14
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 3, 20-2

o Boże błogosławieństwo na 2021 rok dla naszych rodzin.  Msze święte będą sprawowane przez najbliższe 
2 tygodnie: w środy o godz. 1700, w czwartki o godz. 1900 oraz w soboty o godz. 1000.

7. W czwartek i piątek szczególną modlitwą ogarniamy wszystkie Babcie i Dziadków. Dziękujemy za ich troskę
o najbliższych, a szczególnie za wielki skarb przekazywania wiary młodemu pokoleniu.

8. W przyszłą niedzielę, 24 stycznia, będziemy obchodzili w naszej para� i Uroczystość św. Wincentego 
Pallottiego. Będzie to także dzień dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. Słowo Boże wygłosi do nas
wieloletni misjonarz, ks. Marek Pasiuk SAC – pallotyn obecnie pracujący w Ząbkach koło Warszawy. 
Po Mszach św. będzie można złożyć do puszek o� ary dla misjonarzy – pallotynów posługujących na całym świecie.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za o� ary składane w kopertach jako tegoroczną „kolędę”.

RÓWIEŚNICY DZIECIĄTKA JEZUS
W pogoni za sukcesem, uwikłani

w sieć intryg, pochyleni nad sobą,
zabiegani do cna, mijamy się bez-
imienni. Jedni pędzą tam, skąd tamci
właśnie wracają z pustymi rękami. 

A przecież... Aby los dał nam po-
czucie spełnienia - wystarczy po-
chylić się nad innym. Bezbronnymi. 

W cieniu stajenki...
25 grudnia wielu ludzi (i ja też)

skończyło swoje zobowiązania
podjęte w ramach Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Zaczyna się ona
bowiem w Uroczystość Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny,
25 marca, czyli na 9 miesięcy przed 
Bożym Narodzeniem.

Możemy także w trakcie obcho-
dów Urodzin Jezusa duchowo ad-
optować dziecko. Choćby dlatego,
że 28 grudnia wspominamy zamor-
dowanych przez Heroda trochę
starszych i trochę młodszych „kole-

gów” małego Jezusa - Młodzianków
z Betlejem. Tych ostatnich nikt nie
obronił przed śmiercią. Śmierć przyszła 
znienacka. 

Współczesnych „młodzianków” 
- dzieci zagrożonych aborcją - my
możemy obronić. Modlitwą, do której
zobowiązujemy się właśnie aktem 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchową Adopcję może podjąć
każdy człowiek. Jak to zrobić „facho-
wo”, przeczytasz w naszej para� alnej
Gazetce przed 25 marca. Ale już dziś
o tym pomyśl.

MOJE dziecko, którego imię Bogu
jest wiadome, przytulam i śpiewam
najpiękniej, jak potra� ę: „Lili lili laj, 
MOJE dzieciąteczko”.  

Maryjo, pod Twoją obronę JE 
oddaję. Niech wzrasta w miłości. 

Pomódl się, Miriam, za rodziców,
którzy mimo rozterek przyjęli TO życie.

Jadwiga Kulik


